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PROJETO DE LEI N°

712/2019

Altera a Lei n° 14.485, de 19 de julho de
2007, para incluir o Dia dos Volvistas, a ser
comemorado
anualmente,
no
segundo
domingo do mês de setembro e dá outras
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:

<

RJ
Art. Io - Acresce alínea ao inciso LXXX, do artigo 7o, Capítulo II, da Lei n<^

14.485, de

19 de julho de 2007,

Dia dos Volvistas, a

ser comemoradce

anualmente, no segundo domingo do mês de setembro e dá outras providências, ts
I

Art. 2o - As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta deg
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
i
I—*•
I-*
Art. 3o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as^

disposições em contrário.

Sala das Sessões,

Eliseu Gabrjel
Vereador PSB
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JUSTIFICATIVA
Os admiradores da marca de automóveis Volvo, denominados Volvistas,
montaram um Auto Clube através do qual têm participado, desde sua fundação,
dos mais diversos eventos ao longo dos anos, como os 50 anos de Interlagos, a
inauguração da Volvo Cars na década de 90 e, mais recentemente, do lançamento
dos novos modelos da marca quando dos 90 anos de sua criação.

Muito organizados, os Volvistas realizam reuniões bimestrais com seus membros
e promovem regularmente três encontros anuais onde a sociedade pode
acompanhar um pouco da história da marca no Brasil e no mundo, através da
apreciação e exibição dos diversos modelos existentes no nosso país, desde a
década de 50.
Os Volvistas, através do Auto Clube Brasil também divulgam a cidade de São
Paulo e o Brasil mundialmente, enviando fotos e informações dos eventos
realizados para vários clubes da marca Volvo em diversos países, entre os quais:
EUA, Inglaterra, Canadá, Alemanha, Suécia, Bélgica, entre outros, incluindo
alguns clubes da marca na América do Sul. Tal material é normalmente publicado
em revistas e sites dessas associações, divulgando um pouco da história
antigomobilista e cultura brasileira. Como um exemplo relevante podemos citar a
matéria de capa da Volvo Sports America (vol. 37, n°4) de 2014 onde se tem um
dos modelos do Clube inserido no ambiente da copa de 2014 realizada no Brasil.

O Volvo Auto Clube também tem recepcionado turistas de outros países
aficionados pela marca e associados a Clubes do exterior, criando encontro com
os associados e mostrando um pouco de nossa cultura, gastronomia e paisagens
locais, permitindo uma rica troca de informações e cultura, além de promover a
amizade entre os povos. O Clube, através de seu presidente, foi convidado e
atua como representante dos clubes Volvo Sports America dos EUA e do Volvo
Enthusiasts Club da Inglaterra, no Brasil, visando dar apoio, em caso de
necessidade, a associados desses clubes que eventualmente visitem nossas
cidades.

Sala das Sessões,

Eliseu Gabriel
Vereador PSB

No dia 17 de março tivemos
nosso primeiro encontro de
2019.

Nesta página e na próxima
temos algumas imagens do
evento.

Embora houvesse previsão
de chuva, tivemos sorte e
no horário do encontro
o tempo estava agradável.

Material adicional com outras
imagens deste evento está
disponível no nosso site,
acessando a Galeria de Fotos,
Encontros a partir de 2013,
e, finalmente, acessando
o link das fotos de março de
2019.
.

Não esqueçam de anotar na
agenda as datas das próximas
reuniões e eventos.

A comemoração dos 30 anos
do Clube será realizada no
encontro de setembro. Não
esqueçam de reservar a data
para participar. A mesma
também está disponível no
nosso site.

Ao lado mais uma imagem
do encontro de março deste
ano.

Nesta página temos também
algumas fotos do túnel do
tempo.
Na sequência:
Primeiro encontro do Clube
em novembro de 1989, no
antigo restaurante Eric Bar.
Da esquerda para a direita:
Américo , Sergio Ribeiro ,
Cinésio, um outro rapaz que
só participou uma vez, Ornar,
Márcio Conde e no canto
direito nosso colega Jàyme.
Infelizmente Américo, Cinésio
e Márcio não estão mais entre
nós, mas tenho certeza que
nos acompanham lá de cima.
A segunda imagem temos a
comemoração de 50 anos do
Autódromo de Interlagos,
onde participamos com
diversos outros clubes.
A ultima um encontro em
1990 no estacionamento da
Assembléia Legislativa de
São Paulo.

Infelizmente não‘temos espaço
nesta newsletter para todos os
Encontros que já realizamos.
O acervo do Clube possui
onze álbuns, cada um com
aproximadamente 230 fotos,
registrando todos os encontros
e eventos desde sua formação.
Na comemoração de setembro
os mesmos ficarão disponíveis
para consulta no local.
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Realizada a pesquisa legislativa, a respeito do assunto foi localizado:
nº 14.485, de 19 de julho de 2007, que consolida a legislação municipal
referente a datas comemorativas, eventos e feriados do Município de São Paulo
(especialmente art. 7º);
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Lei Municipal

A

Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, conforme despacho do
Senhor Presidente.

Procuradora Supe

PalácioAnchieta
pesquisa

Viaduto Jacareí,100

:

sora do Setor d Pesquisa e Análise Prévia
OAB/SP 232.414

São Paulo—SP

CEP01319-900

fone(11)33964000 www.camara.sp.gov.br
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PARECER Nº ZLWS/ZOLS

DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0712/19.

de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que dispõe sobre a
inclusão do Dia dos Volvistas no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo.

Trata—se

Segundo a propositura, esse evento será comemorado anualmente nO segundo domingo de
setembro, sendo necessário para tanto, acrescentar alinea ao inciso CCVI do artigo 7º da
Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007.
Sob o aspecto jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, eis
que apresentada nO regular exercício da competência legislativa desta Casa.
da Carta Magna permite que o Município edite IeiS sempre
que a questão social envolva algum interesse local, como é O caso em comento.
Com efeito,

O

artigo 30, inciso

I,

Assim, a matéria não encontra óbices legais, estando amparada no art. 13, inciso
caput, ambos da Lei Orgânica do Municipio de São Paulo.

I,

e art. 37,

Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria Simples para deliberação, é
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na
forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa.
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.
Não obstante, sugerimos o Substitutivo a seguir, a fim de adaptar o texto às regras de
técnica legislativa elencadas na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que
dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.
COMISSÃO
DA
DE
CONSTITUIÇÃO,
SUBSTITUTIVO Nº
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0712/19.

JUSTIÇA

E

Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007,
para incluir no Calendário de Eventos da
Cidade de São Paulo O Dia dos Volvistas.

A

Câmara Municipal de São Paulo

Palácio Anchieta

Viaduto Jacarei, 100

D E C R E T A:

São Paulo SP CEP 01319-900
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inserida alínea ao inciso CCVI do art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho de
2007, com a seguinte redação:

Art. 1º Fica

*

“Art.

7º(...)

(...)
CCVI — segundo domingo de setembro:
(...)
o Dia dos Vo/vistas. ” (NR)

Art.

2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legisl
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